Talent Innovatie Pool
Hoe behoud je als logistiek mkb-bedrĳf je jong opgeleide mensen en
hoe trek je ze aan?
Om mee te kunnen met alle innovaties die de sector komende jaren
te wachten staat en nu al ondergaat is voor mkb-bedrĳven van extra
groot belang om nieuwe kennis binnen te halen en deze ook vast te
houden. Het Talent Innovation Pool (TIP) concept, onderdeel van het
project Dare2Share, ondersteunt mkb-bedrĳven hierin op een
vernieuwende manier.

L EA R NIN G COMMUNI T Y

Studenten en young professionals krijgen in TIP de
mogelijkheid zich professioneel verder te
ontwikkelen en samen te werken in een learning
community. In dit innovatieve netwerk werken we
samen aan slimmere oplossingen voor de sector.

Partners ronde 1 t/m 5:
Mark Huisman Logistics; Eijgenhuijsen
Precisievervoer; Roelofs Internationaal Transport;
Rabelink Logistics; Transmission van den Haak;
Verploegen; Chain Logistics; WP-Haton; Melis
Logistics; Rotra; BFG Warehousing; Choi Kwai
International

O N D E RWER PEN EN A A NGE S LOT E N
PA RT Ĳ E N TIP R ON D ES 2019:

Zeeland / Limburg

oplossingsrichtingen te delen
• Actuele relevante vragen uit de praktijk van
meerdere bedrijven = extra rijke leeromgeving
voor studenten
• Direct uitwisseling van kennis tussen young
professionals, studenten en onderzoekers /
experts
• Studenten met prikkelende opdrachten
• Doorontwikkelen van het innovatieve
(onderwijs)concept
• Enthousiasme provincie Gelderland

D ATA

• Blockchain: North Sea Port, Verbrugge
Terminals, Verex, Doens Food, Kotra Logistics
en Krijn Verwijs
• Verkenning spoorverbinding hinterland
Vlissingen: DB Cargo, Shuttlewise, Verbrugge
Terminals, Kloosterboer Vlissingen en Coroos

MET EEN R ESULTAAT
Condities gecreëerd voor innovatie:
• Enthousiaste bedrijven met verschillende
achtergronden; enthousiaste studenten vanuit
diverse opleidingen, en enthousiaste young
professionals
• Vaste dag op een inspirerende locatie om
voortgang, successen, vragen en

VERVOLG
In februari 2020 is de nieuwe TIP ronde gestart,
ditmaal omtrent het thema E-CMR. Gedurende het
voorjaar zullen de partijen geworven worden voor
de TIP rondes die in principe ieder half jaar in
september en februari starten.
Meedoen aan de huidige of de aankomende TIP
ronde, of andere ideeën ?
Laat het ons weten: j.jonkman@hz.nl

PA RT N ER S

